
Pult prvého kontaktu 

Od: 
Odoslané: 

Kolláriková Jarmila <kollarikova@mestsky.urad> 
6. júna 2016 13:12 

Komu: Muhová Zdenka 
Predmet: Fw: Zápis z prerokovania petície 

Zdenka 

preposielam žiadosť p. Sklenára , ktorý žiada informácie v zmysle 211/2000, prosím zaeviduj ju 

Jarka 

From: Ivan Sklenar 
Sent: Monday, June 06, 2016 10:33 AM 
To: info@sered.sk ; podatelna@sered.sk 
Cc: primator@sered.sk 
Subject: Zápis z prerokovania petície 

Vec: žiadosť o poskytnutie informácie z rokovania 

l\lESISl · \ 1 (11 AD 
SEREĎ 

Dátum: 

Dňa 31.5. 2016 prebehlo na Msú Sereď trojstranné rokovanie za účasti Mesto Sereď /Slovenský 
vodohospodársky podnik I zástupcovia petičného výboru vo veci výrubu stromov na ul. Pod 
Hrádzou v Seredi. V súlade s ustanoveniami Zák. 211/2000 Vás žiadam o 

- Poskytnutie Co Zápisu z tohto rokovania (v nezameniteľnej forme pdf) 

- Poskytnutie informácie o ďalšom postupe v danej veci 

Sklenár Ivan, SEREĎ, Matičná 8 

Požadované informácie v súlade citovaného zákona žiadam zaslať na e-mailovú adresu: 
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Primátor mesta Sereď 

Od: "Primátor mesta Sered"' <primator@sered.sk> 
Dátum: 8.júna20168:55 
Komu:  
Priložiť: Záznam zo stretnutia SYP s členmi petičného výboru, Sereď .pdf 
Predmet: Re: Zápis z prerokovania petície 

Dobrý deň pán Sklenár, 

na základe Vašich dvoch žiadosti , ktoré povazuJem za obsahovo rovnaké Vám v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej lehote zasielam 
záznam z rokovania zo dňa 31.5. 2016. 
Ing. Tomčányi , primátor mesta 

From: Ivan Sklenar 
Sent: Monday, June 06, 2016 10:33 AM 
To: info@sered.sk ; podatelna@sered.sk 
Cc: primator@sered.sk 
Subject: Zápis z prerokovania petície 

Vec: žiadosť o poskytnutie informácie z rokovania 

Dňa 31.5. 2016 prebehlo na Msú Sereď trojstranné rokovanie za účasti Mesto 
Sereď /Slovenský vodohospodársky podnik/ zástupcovia petičného výboru vo veci 
výrubu stromov na ul. Pod Hrádzou v Seredi. V súlade s ustanoveniami Zák. 211/2000 Vás 
žiadam o 

Poskytnutie Co Zápisu z tohto rokovania (v nezameniteľnej forme pdf) 

Poskytnutie informácie o ďalšom postupe v danej veci 

Sklenár Ivan, SEREĎ, Matičná 8 

Požadované informácie v súlade citovaného zákona žiadam zaslať na e-mailovú adresu: 
 

8.6.2016 



Záznam 

z rokovania, konaného dňa 31.5. 2016 - petícia občanov - výrub 
stromov pri hrádzi 

Dňa 25 .5. 2016 sa uskutočnilo stretnutie 
stromov na hrádzi. 

Prítomní: 

s petičným výborom ohľadne výmbu 

Vladimír Vrabec - občan, Jozef Poláčik - občan, Ing. Miroslav Spál - riaditeľ SVP 
Ing. Slávka Sudorová - zamestnanec SVP, Ing. Ján Kováč - zamestnanec SVP, Ing. 
Martin Tomčányi - primátor mesta , Bc. Ľubomír Veselický - zástupca primátora, Ing. 
Katarína Navrátilová - vedúca referátu ŽP 

Neprítomný: Dušan Irsák-poslanec MsZ 

Záver bol nasledovný: 
Časť stromov - malé budú presadené , časť bude ponechaná rásť. Stromy, ktoré je 
nevyhnuté odstrániť budú ponechané cca do konca roka. 
Väčšina stromov však bude pravidelne orezávaná , kosenie v tomto úseku navrhol 
primátor realizovať v spolupráci s občanmi a obecnými pracovníkmi tak, aby došlo 
k minimálnemu odstráneniu stromov . 
Občania sa dlhodobo o kosenie starajú a chcú sa starať aj v budúcnosti. 
Viceprimátor Bc. Veselický neodporučil riešiť situáciu petíciou, pretože tento spôsob 
môže byt' kontraproduktívny. Výsledkom rozhodnutia o petícii môže byť niečo, čo 

nechceme. 
Členovia petičného výboru požiadali primátora dohodnúť stretnutie s riaditeľom 
Slovenského vodohospodárskeho podniku - Správou dolného povodia Váhu, na ktorom 
bude odovzdaná aj petícia . Primátor sa ihneď telefonicky spojil s Ing. Miroslavom 
Spálom a dohodol termín stretnutia, ktoré sa následne uskutočnilo 31.5. 2016. 
Na stretnutí primátor mesta odovzdal Petíciu občanov mesta , ktorá sa týkala výrubu 
stromov v oblasti ulice Pod hrádzou v Seredi do rúk riaditeľa Slovenského 
vodohospodárskeho podniku. 

Primátor mesta prítomných informoval, že stretnutia ohľadne výrubu stromov boli už 
uskutočnené dvakrát v mesiacoch apríl a máj s Ing. Sudorovou zo Správy Povodia 
Váhu , ktorá na týchto stretnutiach upozornila na povinnosť dodržiavať zákon, ktorý 
hovorí o ochrane vodných stavieb. Napriek tomu bola ústretová a spolu s poslancom 
Milanom Buchom išla zo stretnutia do terénu, kde prešli celú lokalitu a vytipovali 
stromčeky, ktoré vzhľadom na ich vek odporúčajú presadiť, ktoré zostanú na mieste 
a budú sa iba orezávať a stromy, ktoré je potrebné odstrániť. Zároveň bolo prisľúbené, 

že tak ako doteraz sa občania budú starať o kosenie v okolí týchto stromov. 
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Pán Poláčik ap. Vrabec sa vyjadrili takto: 

Stromčeky (smrečky), ktoré boli vysadené v ochrannom pásme hrádze zabraňujú 

prechodu štvorkolkárov a prachu. Pán Poláčik požiadal o riešenie osadenia zábran 
v súvislosti so štvorkolkami . Zástupcovia petičného výboru poukázali na spevnenie 
hrádze koreňovým systémom , na to že sa dlhodobo o kosenie a hrádzu starajú . 

Pán Poláčik prisľúbil , že smrečky vykope a dodá mestu, ktoré ich následne vysadí pri 
Zbernom dvore po dohode sp. Navrátilovou, ktorá upozornila, že sa neujmú, pretože už 
sú veľké. 

Ing. Kováč - upozornil, že výsadba stromov sa udiala na cudzom pozemku 

Ing. Spál - riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Správa povodia dolného 
Váhu Šaľa: 

Svojvoľné zásahy do hrádze sú neprípustné , môže byť ohrozená bezpečnosť mesta 
v prípade povodní. Koreňový systém stromov hrádzu nespevňuje, ale v prípade záplav 
sa stáva kritickým prvkom. Stromčeky, ktoré vysadil pán Poláčik v ochrannom pásme 
hrádze počas uplynulých dvoch rokov trikrát sľúbil, že ich presadí, doteraz to ešte 
nezrealizoval. Ochranná hrádza je kategorizované vodné dielo, na ktorej vykonáva dohľad 
poverená organizácia VV š.p. Bratislava. SVP š.p. požiada organizáciu poverenú dohľadom 
o stanovisko k odstráneniu stromov. SVP š.p. požaduje stromy z telesa hrádze a 
vo vzdialenosti do 1,50 mod vzdušnej päty hrádze odstrániť. O stromoch v ochrannom pásme 
hrádze vo vzdialenosti väčšej ako 1,50 m od päty hrádze bude rozhodnuté na základe 
stanoviska organizácie poverenej dohľadom. 
Ing. Spál - riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Správa povodia dolného 
Váhu Šaľa prevzal od primátora mesta petíciu občanov podľa požiadavky petičného výboru. 
Petíciu nerieši Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ale v zmysle zákona orgán štátnej 
správy. 

Petícia bude odovzdaná Okresnému úradu odboru ŽP v Galante, ktorá bude 
postupovať v zmysle platných zákonov. 

Zapísal: Bc. Veselický 
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